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Студентське наукове товариство імені О.А. Киселя є 
самостійною самоврядною громадською організацією 
Національного медичного університету імені О.О. Бого
мольця, що об'єднує студентів, які займаються науково-
дослідною роботою. Воно функціонує з метою реалізації 
лідерського, творчого та наукового потенціалу молоді, 
сприяє розвитку в неї клінічного мислення та навичок 
дослідницької роботи, надає організаційну допомогу кер¬ 
івництву навчального закладу в оптимізації наукової та 
навчальної діяльності. 

Історія товариства бере свій початок з 1881 року, коли 
група молодих науковців медичного факультету Імпера¬ 
торського університету Св. Володимира на чолі з Олек¬ 
сандром Киселем вирішила створити студентську органі¬ 
зацію, яка змогла б при підтримці професорів факультету 
підвищувати фаховий рівень знань студентів-медиків та 
сприяти їхньому науковому пошуку в різних галузях ме¬ 
дицини. Невдовзі був розроблений статут, обраний керів¬ 
ний склад і проведено перше засідання, на якому були 
заслухані наукові доповіді студентів. З часом товариство 
набирало обертів, розширювало межі своєї діяльності, 
залучало все більше талановитої молоді. Рада наукового 

Мал. 1. Рада Студентського наукового товариства імені О.А.Киселя, 
2012 рік 

об'єднання отримала власну печатку та бланк, здобула 
право рекомендувати випускників на наукову роботу, а її 
представники стали членами Вченої ради навчального зак¬ 
ладу. 

Сьогодні Студентське наукове товариство імені О.А.Ки-
селя є потужним центром інноваційної діяльності, яке 
виступає ініціатором і організатором проведення молод¬ 
іжних науково-практичних заходів, конкурсів, інтеграцій¬ 
них форумів, створюючи комунікативні та інформаційні 
осередки у студентському середовищі. Воно об'єднує 
понад 70 наукових гуртків кафедр, Медико-лінгвістичний 
клуб "English-Speaking Club", школу-семінар з проблем 
біоетики та фізики живого. Організація має власний су¬ 
часний сайт www.snt-nmu.kiev.ua, який містить всю необ¬ 
хідну інформацію для молодих науковців. 

Надзвичайно цікавим та яскравим у житті товариства 
видався 2012 рік, що пов'язано з консолідацією творчих 
зусиль та інтелектуального потенціалу Ради попередніх 
скликань (2009-2012 років), яка вже мала величезний досвід 
організаційної роботи і виступала гідним прикладом для 
молоді, що перейняла естафету і продовжила втілювати в 
життя як задуми попередників, так і нові ідеї. Така плідна 

співпраця стала можливою саме завдяки непе¬ 
ресічній увазі з боку корифеїв студентської на¬ 
уки до нової зміни, яка безперечно потребува¬ 
ла їх підтримки та допомоги у цій нелегкій 
справі. 

У звітний період Рада товариства організу¬ 
вала і провела ряд наукових заходів у різних 
форматах: конференції, семінари, брейн-рин-
ги, конкурси наукових робіт, з'їзди, відкриті 
лекції тощо. 

Вперше після довгої перерви (понад 20 років) 
з метою розвитку міждисциплінарної взаємодії 
представників різних спеціальностей, які опіку¬ 
ються дітьми (педіатрів, дитячих хірургів, гене¬ 
тиків, дитячих інфекціоністів, імунологів тощо), 
1-2.03.2012 р. відбувся тематичний педіатрич¬ 
ний науковий форум - І Всеукраїнська студен¬ 
тська науково-практична конференція 
"Міждисциплінарні підходи до діагностики та 
лікування дитячих хвороб" до 160-річчя з дня 
народження першого завідувача кафедри педі-
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атрії Імператорського університету Св. Володимира, про
фесора В.Є.Чернова. У її рамках було організовано 2 май-
стер-класи: "Базові та спеціалізовані реанімаційні заходи 
у дітей за стандартами ЕЯС-2010" і "Дитяча ехокардіо-
графія". 

Мал. 2. Учасники І Всеукраїнської студентської науково-практичної 
конференції "Міждисциплінарні підходи до діагностики та лікування 

дитячих хвороб" 

Національний медичний університет імені О.О.Бого-
мольця у 2012 році був обраний Міністерством освіти і 
науки, молоді та спорту України базовим вищим навчаль¬ 
ним закладом для проведення 2 етапу Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт у галузі наук 
"Клінічна медицина". Всього було подано 61 наукову ро
боту представників 19 вищих навчальних закладів. Всі вони 
були підготовлені на високому рівні, репрезентували грун-
товні дослідження, які виконувалися не менш, ніж протя¬ 
гом року. Авторитетна конкурсна комісія на чолі з акаде
міком НАМН України, професором В.Ф.Москаленком 
розглянула представлені роботи, здійснила їх рецензуван¬ 
ня, визначила 21 претендента на перемогу і запросила їх 

до участі у підсумковій науково-практичній конференції, 
яка була проведена 21.03.2012 р. Під час очного захисту 
своїх наукових праць всі доповідачі блискуче володіли 
матеріалом та продемонстрували глибокі знання з дослід¬ 
жуваних проблем. Надзвичайно приємно відмітити, що 

під час обговорення робіт вони давали конк¬ 
ретні та змістовні відповіді на численні запи
тання студентів та членів конкурсної комісії. У 
результаті напруженої боротьби було визначе¬ 
но 15 переможців: І місце - 3 особи, II місце - 5 
осіб, III місце - 7 осіб. 

У Всесвітній день здоров'я, який цього року 
присвячувався проблемі старіння і здоров'я, 
традиційно проходила Міжнародна науково-
практична конференція. До друку подано 768 
робіт молодих науковців з 15 країн світу (Біло
русь, Болгарія, Грузія, гран, Китай, Малайзія, 
Молдова, Нігерія, Перу, Польща, Російська 
Федерація, Румунія, Туркменія, Україна, Чехія), 
які представляли 87 закладів, у т.ч. 21 зарубіж¬ 
ний та 66 вітчизняних з усіх регіонів України. 
Вперше матеріали конференції були опубліко
вані на електронних носіях (CD-дисках). 

Відбулося 9 секційних засідань (напрями 
"Теоретична медицина" і "Соціально-гумані
тарні дисципліни" працювали вперше) зі 250 
усними та 29 стендовими доповідями (в т.ч. 25 
іноземних та 58 іногородніх). 27 абсолютних пере¬ 

можців (по 3 з кожного напряму) були нагороджені дип¬ 
ломами першого ступеню та отримали цінні подарунки: 
серію ювілейних видань, присвячених святителю Луці (про
фесору В.Ф.Войно-Ясенецькому), першому декану ме
дичного факультету Iмператорського університету Св. Во
лодимира, професору В.О.Караваєву та видатному 
лікарю-письменнику М.О.Булгакову на CD-дисках, пор¬ 
тативний носій інформації, а також університетський 
ювілейний знак . 

Велася планомірна робота з підготовки до IV (66) 
Міжнародного науково-практичного конгресу студентів 
та молодих вчених "Актуальні проблеми сучасної меди¬ 
цини", який цього року був приурочений до 150-річчя з 

Мал. 3. Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт у галузі наук "Клінічна медицина" 

Мал. 4. Переможці Міжнародної науково-практичної 
конференції, присвяченої Всесвітньому дню здоров'я 2012 року 
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дня народження голови Клінічного товариства студентів-
медиків, першого завідувача кафедри нервових хвороб ме¬ 
дичного факультету Імператорського університету Св. 
Володимира, професора М.М.Лапінського. Для участі у 
форумі зареєструвалося 950 молодих науковців (в т.ч. 121 
іноземний та 218 іногородніх представників) з 18 країн 
світу (Білорусь, Вірменія, Ізраїль, Ірак, Іран, Казахстан, 
Кувейт, Нігерія, Непал, Пакистан, Російська Федерація, 
Румунія, Сербія, США, Таджикистан, Узбекистан, Украї¬ 
на, Франція). Однак, на жаль, у зв'язку з технічними при¬ 
чинами, конгрес був перенесений на 2013 рік. 

Протягом звітного періоду товариством було органі¬ 
зовано також ряд інших молодіжних наукових форумів: III 
Міжнародний науково-практичний семінар студентів і 
молодих вчених, присвячений Всесвітньому дню бороть¬ 
би із раком (3.02.2012 р.), Міжнародну конференцію "Спе¬ 
ціальні питання діагностики та лікування захворювань ЛОР-
органів, краніофаціальної ділянки та органу зору" 
(13-14.03.2012 р.), Міжнародну інтелектуальну гру "Брейн-

Мал. 6. Член Ради товариства К.Агашков разом з Х.Пейнадо 
(Іспанія) бере участь у тренінгу з формування вмінь 

з проведення наукового дослідження 

120 

ринг зі стоматології" (29.03.2012 р.), Міжнародну науково-
практичну конференцію студентів та молодих вчених 
"Інновації в стоматології" (30.03.2012 р.), VI науково-прак¬ 
тичну конференцію студентів та молодих вчених з міжна¬ 
родною участю "Актуальні питання сучасної медичної 
психології" (19-20.04.2012 р.), науково-практичну конфе
ренцію "YouthNanoBioTech-2012. Молодіжний форум з 
нанобіотехнологій" на тему: "Нанонаука, нанотехнології, 
наномедицина: здобутки та перспективи" (15-16.05.2012 р.), 
відкриту лекцію з Метью Стефанеллі (17.10.2012 р.). 

Дуже важливим напрямом діяльності організації у 
звітному році було налагодження і розширення зовнішніх 
контактів. Провідною подією у розвитку міжвузівського 
співробітництва стало проведення 21-22.02.2012 р. V Все¬ 
українського з'їзду представників студентських наукових 
товариств вищих медичних (фармацевтичних) навчальних 
закладів. 

Молоді організатори студентської медичної науки об¬ 
говорили різні актуальні проблеми науково-дослідної ро¬ 

боти студентів, зокрема велика увага 
приділялась ролі наукових об'єднань в 
підготовці науково-педагогічних кадрів, 
їхній інформаційній та проектній діяль¬ 
ності (навчально-практичні майстер-
класи, програма обміну досвідом "Шко¬ 
ла молодого науковця" тощо). 

Після обговорення всіх питань поряд¬ 
ку денного була ухвалена резолюція, в 
якій делегати з'їзду домовились про 
оновлення єдиної інтегральної інформа¬ 
ційної бази даних студентських наукових 
товариств, початок роботи над створен¬ 
ням інформаційного молодіжного нау¬ 
ково-медичного Інтернет-порталу, 
ініціювання запровадження обов'язково¬ 
го вивчення у вищих медичних (фарма¬ 
цевтичних) навчальних закладах України 
дисципліни "Методологія наукових дос¬ 
ліджень у галузі медицини та фармації", 
розробку та впровадження рейтингової 
оцінки якості проведення конференцій, 
а також про оптимізацію роботи з узгод¬ 

ження дат проведення та назв молодіжних наукових 
форумів на 2013 рік. 

Рада товариства активно долучилася до організації та 
проведення Міжнародної конференції "Проміжні резуль¬ 
тати проекту MUMEENA: досвід Грузії, України та Азер
байджану в реалізації задач проекту" (26-27.11.2012 р.). У 
науковому заході взяли участь організації-члени консор¬ 
ціуму медичних університетів з Великої Британії, Італії, 
Іспанії, Нідерландів, Грузії, Азербайджану, України. На 
конференції розглядалися питання реалізації основних 
напрямів проекту: модернізація навчального плану та 
раннє впровадження практичних занять з розвитку 
клінічного мислення (Case Based Clinical Reasoning); по¬ 
глиблене вивчення геронтології (створення та впроваджен¬ 
ня інтегрованої наскрізної програми з геронтології та гер¬ 
іатрії); навчання студентів методології наукової роботи, 
розвиток дослідницьких навичок у майбутніх лікарів (Open 
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Box); нова філософія засвоєння практичних навичок сту
дентами; створення тренінгового центру для викладачів. 

Учасники тренінгу з формування вмінь з проведення 
наукового дослідження (модератори - професори Х.Пей-
надо (Іспанія) та Ф.Вульф (Італія)) мали можливість роз
робити оптимальну програму із засвоєння студентами 
основ науково-дослідної методології, змоделювати новий 
навчальний план, що передбачатиме таку дисципліну, та 
інтегрувати її з іншими предметами. Протягом засідання 
викладачі та студенти були розподілені на робочі групи, 
які виконували різноманітні завдання, що допомагали ок¬ 
реслити погляд кожної із сторін на роль наукових дослід¬ 
жень у навчанні та подальшій клінічній практиці. 

Вперше 12.12.2012 р. відбувся День 
відкритих дверей студентських наукових 
гуртків, метою якого було висвітлити науко¬ 
во-дослідну діяльність гуртківців, забезпечи¬ 
ти інформованість широкого кола студентів 
про основні напрями та форми роботи 
гуртків, мотивувати студентів молодших 
курсів до проведення наукових досліджень. 
У заході взяли участь 35 кафедр і лаборато¬ 
рія електронної мікроскопії Інституту про¬ 
блем патології. Старости гуртків підготува¬ 
ли інформаційні стенди і презентували їх 
протягом дня на виставці. 

Традиційно велика увага приділялася 
розвитку в студентів-науковців біоетичного 
світогляду. З цією метою протягом звітного 
періоду проведено 5 відкритих засідань шко-
ли-семінару "Проблеми біоетики та фізики 
живого": "Негативний вплив окультизму та 
псевдонауки на сучасну медицину та осві¬ 
ту" (5.03.2012 р.), "Кодекс честі" Володими¬ 
ра Висоцького: від поезії до медицини" 
(8.04.2012 р.), "Кровозамінники: сучасне зна
чення історії з "Блакитною кров'ю" (біомедичні, юридичні 
та етичні аспекти)" (31.10.2012 р.), "Логотерапія для лікарів 
та їх пацієнтів, або навіщо сучасної людині "сенс життя"?" 
(05.12.2012 р.), "Негативний вплив феномену деструктив¬ 
них культів та тоталітарних сект на сучасну медицину та 
освіту, або деякі особливості "кінця світу" зразка 2012 
року" (11.12.2012 р.). 

Варто відзначити чималий інтерес з боку студентів та 
викладачів до всіх 7 засідань Медико-лінгвістичного клубу 
"English-Speaking Club": "Ендоскопія: погляд всередину" 
(30.01.2012 р.), "Сучасна пластична хірургія. Мистецтво? 
Наука? Бізнес?" (27.02.2012 р.), "Спеціальне засідання, при¬ 
свячене підготовці студентів НМУ до Всеукраїнського кон¬ 
курсу студентських наукових робіт у галузі наук "Клінічна 
та фундаментальна медицина (англійською мовою)" 
(23.03.2012 р.), "Дитячі інфекційні хвороби" (11.05.2012 р.), 
"Дискусійний батл" (01.10.2012 р.), "Стереотаксична рад-
іохірургія - нове слово в лікуванні онкологічних захворю¬ 
вань (05.11.2012 р.), "М.Амосов: епоха в серцево-судинній 
хірургії" (25.12.2012 р.). 

Як і у попередні роки, з метою стимулювання до нау¬ 
кової роботи студентів університету, збільшення їх обізна¬ 
ності про товариство, розширення наукових інтересів та 

обміну досвідом постійно велася активна інформаційна 
політика. На щотижневих відкритих засіданнях Ради обго¬ 
ворювалися найбільш актуальні поточні питання щодо 
діяльності об'єднання, заслуховувалися наукові та органі¬ 
заційні доповіді студентів, звіти про відрядження тощо. 
Невід'ємною складовою інформування громадськості про 
життя товариства була підтримка офіційного сайту 
(www.snt-nmu.kiev.ua) на трьох (українській, російській та 
англійській) мовах, а також постійне оновлення відповід¬ 
них даних у соціальних мережах (ВКонтакте, БасеЬоок). 
Для дійсних членів об'єднання продовжувала функціону¬ 
вати регулярна Інтернет-розсилка актуальної інформації 
про наукові форуми. 

Мал. 7. Учасники Дня відкритих дверей студентських наукових гуртків 

Події з життя організації постійно висвітлювалися у 
засобах масової інформації, зокрема на шпальтах газети 
"Медичні кадри" і науково-практичного видання "Україн¬ 
ський науково-медичний молодіжний журнал". 

Одним з напрямів діяльності товариства у 2012 році 
була просвітницька робота серед населення, яка спрямо¬ 
вувалась на формування здорового способу життя серед 
молоді та розвиток гуманізму в студентів. 

Спільно із активом програми "Школярі Києва - за здо¬ 
ровий спосіб життя" була організована Учнівська конфе¬ 
ренція "Перша медична допомога" у Київському палаці 
дітей та юнацтва (9-10.11.2012 р.). 

Активісти товариства з метою визначення рівня об
ізнаності учнівської молоді з питань ВІЛ/СНІДу, система¬ 
тизації їхніх знань та формування гуманного ставлення до 
ВІЛ-інфікованих провели комплекс навчально-виховних та 
наукових заходів до Міжнародного дня боротьби зі 
СНІДом: 2 тренінги для учнів 8-11-х класів спеціалізованої 
школи імені Т.Г.Шевченка №112 та середньої школи №306 
міста Києва (19-20.11.2012 р.), а також молодіжний форум 
"Знання - це зброя. Застосовуй її!" (30.11-01.12.2012 р.). 

До Всесвітнього дня боротьби із раком та Дня Св. 
Миколая члени наукового об'єднання разом із колегами з 
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Варто також відзначити активну громадську позицію 
членів Ради товариства, які працювали волонтерами під 
час проведення в Україні та Польщі фінальної частини 
чемпіонату Європи з футболу 2012 року. 

Інтенсивно велася видавнича діяльність: вийшли з друку 
7 (4 штатних і 3 спеціальних) випусків "Українського нау
ково-медичного молодіжного журналу". З 2012 р. електрон
на версія журналу розміщується на сайтах www.nmu.edu.ua 
і www.snt-nmu.kiev.ua. 

Великим досягненням та визнанням багатоаспектної 
діяльності товариства було отримання диплому на Міжна
родній спеціалізованій виставці "Медичний форум - 2012" 
(23-26.05.2012 р.). 

У 2012 році студенти Національного медичного уні¬ 
верситету імені О.О.Богомольця стали призерами багать-

Мал. 8. Соціальна робота ох всеукраїнських та міжнародних наукових конкурсів 
і лауреатами престижних премій: 

профкому студентів спільно організували низку святко- - 15 осіб - переможці Всеукраїнського конкурсу сту-
вих зустрічей з пацієнтами дитячих лікарень міста Києва. дентських наукових робіт з природничих, технічних 

Таблиця 1 
Студенти-переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, 

технічних і гуманітарних наук у 2011/2012 н.р. 
(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.07.2012 р. №811) 

Студент-переможець Науковий керівник Галузь наук 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ 

БЄЛІКОВА 
Юлія Олегівна 

академік НАМН України, професор 
МОСКАЛЕНКО 

Віталій Федорович 
Профілактична медицина 

ДЖУМА 
Крістіна Ахмадівна 

доцент ПРИТУЛА 
Василь Петрович 

Клінічна медицина 

СОЛОМ'ЯНИЙ 
Олексій Юрійович 

доцент ПРИСТУПЮК 
Олександр Максимович 

Клінічна медицина 

ШАМРАИ 
Дмитро Вікторович 

професор МЕЛЬНИК 
Наталія Олексіївна 

Теоретична медицина 

ДИПЛОМ II СТУПЕНЯ 

МІСЮРА 
Олексій Миколайович 

професор ХАИТОВИЧ 
Микола Валентинович 

Клінічна медицина 

м о м о т ю к 
Іван Олександрович 

асистент 
МАРУЩЕНКО 

Мирослава Олегівна 

Клінічна та фундаментальна медицина, 
стоматологія, фармакологія 

(англійською мовою) 

РОМАНЮК 
Анастасія Романівна, 

КОЧЕТ 

асистент ЧЕРЕНОК 
Євгеній Павлович 

Клінічна медицина 

Крістіна Олександрівна 

ШИШКІНА 
Наталія В'ячеславівна 

член-кор. НАМН України, професор 
АМОСОВА Клінічна медицина 

ШИШКІНА 
Наталія В'ячеславівна 

Катерина Миколаївна 

ДИПЛОМ III СТУПЕНЯ 

ДЬОМІН 
Євгеній Юрійович 

доцент АВРАХОВА 
Людмила Яківна 

Клінічна та фундаментальна медицина, 
стоматологія, фармакологія 

(англійською мовою) 

к о х н о 
Іван Володимирович 

асистент ШЕПЕЛЕВ 
Сергій Євгенович 

Клінічна та фундаментальна медицина, 
стоматологія, фармакологія 

(англійською мовою) 

МАЛЮТІНА 
Олександра Костянтинівна, 

ЗАРУБІНА 
професор ПРОЦЮК 

Раду Георгійович 
Клінічна медицина 

Валерія Валеріївна 

НАГОРНА 
Таміла Іванівна 

член-кор. HAH і НАМН України, професор 
ЧЕКМАН 

Іван Сергійович 
Фармацевтичні науки 

ТКАЧИШИН 
Олександр Володимирович 

асистент ТРОЯН 
Олександр Іванович 

Клінічна медицина 
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і гуманітарних наук: І місце - 4, II місце - 5, III 
місце - 6 (таблиця 1); 

- 2 студенти (К.Джума і А.Рубінштейн) - лауреати 
Премії НАМИ України та Асоціації вищих медич
них навчальних закладів України. 

Студенти університету успішно брали участь у ба
гатьох вітчизняних та закордонних науково-практичних 
конференціях: VII Міжнародній Пироговській науковій 
медичній конференції студентів та молодих вчених (Мос
ква, Російська Федерація, 15.03.2012 р.), Всеросійській 
науково-практичній конференції студентів і молодих 
учених з міжнародною участю "Актуальні питання ме
дичної науки" (Ярославль, Російська Федерація, 18¬ 
20.04.2012 р.), VIII Міжнародній навчально-науковій кон
ференції студентів та молодих вчених "Juvenes pro 
medicina" (Лодзь, Польща, 19-21.04.2012 р.), 23 Євро
пейській студентській конференції (Берлін, Німеччина, 
17-20.09.2012 р.), Міжнародній науково-практичній кон¬ 
ференції студентів та молодих вчених "Профілактична 
медицина-2012" (Санкт-Петербург, Російська Федера¬ 
ція, 14-15.11.2012 р.), Міжнародній науково-практичній 
конференції "Нові виклики в інтервенційній кардіології" 
(Краків, Польща, 28.11.-01.12.2012 р.), IX Міжнародній 
науковій конференції студентів "Перший крок в науку -
2012" (Вінниця, 20-21.03.2012 р.), 84 Міжнародній нау¬ 
ково-практичній конференції студентів та молодих вче¬ 
них "Теоретичні і практичні аспекти сучасної медицини" 
(Сімферополь, 21-23.03.2012 р.), XXI Міжрегіональній 
науково-практичній конференції "Проблемні питання 
діагностики та лікування дітей із соматичною патоло-
тією" (Харків, 28.03.2012 р.), 81-ій науково-практичній 
конференції студентів і молодих учених з міжнародною 
участю "Сучасні проблеми медицини і фармації в нау¬ 
кових розробках студентів і молодих вчених" 
(Івано-Франківськ, 29-30.03.2012 p.), IV Між¬ 
народній науково-практичній конференції 
"Здоров'я, освіта, наука та самореалізація мо
лоді" (Рівне, 29-30.03.2012 р.), IX Міжнародній 
медико-фармацевтичній конференції сту¬ 
дентів та молодих вчених (Чернівці, 4¬ 
6.04.2012 р.), Всеукраїнській науково-прак¬ 
тичній конференції "Актуальні питання 
створення нових лікарських засобів" (Харків, 
19.04.2012 р.), Міжнародній науковій конфе¬ 
ренції студентів та молодих вчених "Актуальні 
питання сучасної медицини" (Харків, 19¬ 
20.04.2012 р.), 73 студентській науковій кон¬ 
ференції "Досягнення сучасної медицини" 
(Львів, 19-20.04.2012 р.), науково-практичній 
конференції з міжнародною участю "Сучасні 
теоретичні та практичні аспекти клінічної 
медицини", присвяченій 155-річчю з дня на¬ 
родження В.В. Підвисоцького (Одеса, 19¬ 
20.04.2012 р.), Всеукраїнській науково-прак¬ 
тичній конференції молодих вчених і студентів 
з міжнародною участю "Медицина та фармація XXI 
століття - крок у майбутнє" (Запоріжжя, 19-20.04.2012 р.), 
XVI Міжнародному медичному конгресі студентів та 
молодих вчених, присвяченому 55-річчю Терно-

пільського державного медичного університету імені 
І.Я.Горбачевського (Тернопіль, 23-24.04.2012 р.), 74 
Міжнародному медичному конгресі студентів і моло¬ 
дих учених "Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, 
профілактичної медицини, стоматології та фармації" 
(Донецьк, 25-27.04.2012 р.), І Національному конгресі з 
паліативної допомоги (Ірпінь, 26-27.09.2012 р.), XIV 
Конгресі Світової федерації українських лікарських то¬ 
вариств (Донецьк, 4-6.10.2012 р.), Київському тижні до
казової медицини (Київ, 23-24.10.2012 р.), І Міжнарод
ному симпозіумі "Періодонтологія та відновна 
стоматологія" (Київ, 27-28.10.2012 р.), І Міжнародній 
конференції "Медична психологія: здобутки та перспек
тиви розвитку" (Київ, 2-3.11.2012 р.), Щорічній конфе
ренції оториноларингологів "Укрзалізниці" "Поєднана па
тологія в оториноларингології" (Київ, 30.11.-1.12.2012 р.) 
тощо. 

Голова Ради І.Свінціцький виступив з пленарною до
повіддю "Про роботу Студентського наукового товари
ства імені О.А.Киселя та перспективи її подальшого удос¬ 
коналення в контексті нових завдань у сфері кадрової 
політики" на засіданні Вченої ради Національного медич¬ 
ного університету імені О.О.Богомольця (20.04.2012 р.). 
Доповідь була схвалена, відмічено, що Радою молодіжно¬ 
го об'єднання виконано значний обсяг роботи щодо впро¬ 
вадження комплексної багаторівневої системи підготов¬ 
ки науково-педагогічних кадрів у закладі. 

Підсумки роботи Студентського наукового товариства 
імені О.А. Киселя було підбито 20.09.2012 р. на Загальних 
зборах: заслуханий і схвалений звіт голови Ради І.Свінціць-
кого про діяльність організації у 2009-2012 роках, наго¬ 
роджені почесними грамотами найбільш активні її члени, 
визначені основні напрями та затверджений план роботи 

Мал. 9. Загальні збори Студентського наукового товариства 
імені О.А.Киселя 

молодіжного об'єднання, а також обраний керівний склад 
товариства (таблиця 2). 

Таким чином, Студентське наукове товариство імені 
О.А. Киселя у 2012 році відігравало важливу роль в підго-
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Таблиця 2 
Склад Ради Студентського наукового товариства імені O.A. Киселя 

(станом на 1.01.2013 р.) 

№ Посада Прізвище, ім'я, по-батькові Курс Факультет 

1 голова Ради 
ДЖУМА 

Крістіна Ахмадівна 
медичний №3 

2 перший заступник голови Ради 
ДЬОМІН 

Євген Юрійович 
5 медичний №2 

3 
заступник голови Ради 

із зовнішніх питань 

ГОНЧАРЕНКО 

Галина Борисівна 
6 медичний №3 

4 секретар Ради 
МОЛОЧЕК 

Анастасія Юріївна 
6 медико-психологічний 

5 
координатор з міжнародних 

і міжвузівських зв'язків 

ВОВК 

Володимир Володимирович 
4 медико-психологічний 

6 
координатор з інформаційного 

забезпечення 

КРИВОПУСТОВ 

Микола Сергійович 
6 медичний №1 

7 
координатор 

з соціальної роботи 

ЛАЩЕНКО 

Михайло Володимирович 
3 медичний №2 

8 
координатор 

з матеріально-технічних питань 
ТОКАРЧУК 

Ігор Миколайович 
5 медичний №2 

9 
голова відділення профілактичної 

і соціальної медицини 

ГОЛУБЕНКО 

Олексій Олексійович 
5 медичний №2 

10 
голова відділення 

фармацевтичних дисциплін 

ГРИНЬКО 

Марія Вадимівна 
4 фармацевтичний 

11 
голова відділення 

теоретичної медицини 

ЛІХОДІЄВСЬКИИ 

Володимир Володимирович 
5 медичний №1 

12 
голова відділення 

хірургічних дисциплін 
ОМЕЛЬЧЕНКО 

Анастасія Віталіївна 
6 медичний №1 

13 
в.о. голови відділення 

стоматологічних дисциплін 

РАКІТЕНКО 

Оксана Андріївна 
3 стоматологічний 

14 в.о. члена Ради 
АГАШКОВ 

Кирило Сергійович 
4 медичний №3 

товці висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів 
у Національному медичному університеті імені О.О. Бо¬ 
гомольця, забезпечуючи пошук і підтримку обдарованої 
молоді, спадкоємність наукових шкіл та безперервність 
наукового пошуку, а також формування особистості нау¬ 
ковця із широким демократичним світоглядом. 

На 2013 рік Рада ставить перед собою ряд стратегічних 
завдань, серед яких організація семінарів з методології 
наукових досліджень "Школа молодого науковця", розши¬ 
рення кордонів міжнародного співробітництва, проведен¬ 
ня наукових досліджень спільно з академічними науково-
дослідними інститутами, залучення студентів до наукової 
роботи, видання "Українського науково-медичного мо¬ 
лодіжного журналу". 

Мал. 10. Офіційна символіка семінару з методології наукових 
Рецензент: ец. д.мед.н., професорХайтович М.В. досліджень "Школа молодого науковця" 
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РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ 
В НАЦИОНАЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ имени А.А.БОГОМОЛЬЦА: 
ИТОГИ 2012 ГОДА 

И.А. Свинцицкий, К.А. Джума 

Национальный медицинский университет 
имени А.А.Богомольца, г. Киев, Украина 

Резюме. В статье анализируется деятельность Сту
денческого научного общества имени А.А.Киселя в 2012 
году, отмечены основные достижения и недостатки. По
казано место организации в системе подготовки науч
но-педагогических кадров в Национальном медицинс
ком университете имени А.А.Богомольца, решении ак
туальных вопросов передовой медицинской мысли и 
практики здравоохранения. 

Ключевые слова: научно-исследовательская рабо¬ 
та студентов, Студенческое научное общество имени 
А.А.Киселя, молодежные научные форумы, международ¬ 
ное сотрудничество, социальная работа. 

STUDENTS' SCIENCE AT THE BOGOMOLETS 
NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY: 

RESULTS OF 2012 

Igor A. Svintsitskyi, Kristina A. Dzhuma 

Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine 

Summary. The article analyzes activity of O.A.Kysil 
Students' Scientific Society in 2012. It is marked the major 
achievements and failures. The place of organization in the 
training of the teaching staff at the Bogomolets National 
Medical University, solving of main issues of medical science 
and health care practice is shown. 

Key words: students' scientific and research work, 
O.A.Kysil Students' Scientific Society, youth scientific forums, 
international collaboration, social work. 
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